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INTRODUKTION 

Dette undervisningsmateriale handler om bioaffald og om inter-
viewteknik og kommunikation. Eleverne skal undersøge bioaf-
fald, interviewe deres familier om bioaffaldssortering 
og udvikle en bioaffaldsguide til deres familier. Eleverne lærer, 
hvad bioaffald er, hvordan bioaffald indgår i naturens kredsløb 
og at bioaffald kan blive til biogas og gødning til glæde for os alle 
sammen. Materialet kan bruges til at introducere nye affalds-
spande og affaldssystemer, men kan også bruges i andre situati-
oner.

Materialet er udviklet i forbindelse med introduktionen af 
bioaffaldssortering i hele København, på skoler såvel som 
i husholdninger. Eleverne på københavnske skoler kommer 
i løbet af august-oktober 2017 til at møde bioaffaldssortering 
både hjemme og i skolen. Igennem aktiviteterne bliver eleverne 
klogere på, hvad bio affald er, hvordan det skal sorteres, og hvor-
for det er smart at sortere. Desuden skal eleverne hjælpe deres 
forældre med at blive opmærksomme på muligheden for at sorte-
re bioaffald og formidle til dem, hvordan de gør det.

MÅLGRUPPE

Materialet er til både indskolingen og mellemtrinnet. Det er 
en bred målgruppe, men for de relevante aktiviteter er det an-
givet, om de passer bedst til indskoling eller mellemtrin, samt 
hvordan man kan sænke eller hæve niveauet. Materialet kan 
bruges af natur/teknologilærere og dansklærere i indskolingen 
og på mellemtrinnet.
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FÆLLES MÅL

Den samtidige indførelse af bioaffaldssortering i skolen og 
hjemme hos eleverne giver en oplagt mulighed for at arbejde 
med en aktuel, lokal problemstilling i flere af skolens fag.

Arbejdet med bioaffald taler direkte ind i fagformålet for 
natur/teknologi. Det gælder både med hensyn til viden og fær-
digheder hos eleverne, arbejdsformer og målet om, at eleverne 
skal ”..udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, 
som har værdi i det daglige liv” samt at ”Eleverne skal udvik-
le… ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement 
og handling i forhold til bæredygtig udvikling.” 
(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling; Jan. 2016).

I forhold til færdigheds- og vidensområder i natur/teknologi 
giver emnet mulighed for at arbejde med de fleste aspekter 
under området ”Teknologi og Ressourcer”, men også området 
”Natur og Miljø” og ”Stof og energi” kan komme i spil.

En vigtig vej til læring er at formidle, det man har lært. Dette 
materiale præsenterer et forslag til, hvordan eleverne kan lave 
guides/vejledninger til deres forældre – på baggrund af læring 
om bioaffald og forudgående undersøgende interviews. Dette 
kalder på kommunikative kompetencer, som giver mulighed for 
at arbejde med natur/teknologi samt kompetenceområdet kom-
munikation i danskfaget.

Alle tre dele af materialet kalder desuden på danskfaglige kom-
petencer. Indenfor kompetenceområdet ”Læsning” får eleverne 
mulighed for at øve sig på ukendte faglige og sammensatte ord, 
som bioaffald, affaldssortering, biogasanlæg og genanvendelse.

I forhold til kompetenceområdet ”Fremstilling” giver materia-
let mulighed for at arbejde med fremstilling af instruktioner og 
fagtekster gennem formidlingen af bioaffald og sortering 
i bio-guiden til familierne.

Færdigheds- og vidensområdet ”Dialog” kan komme i spil 
igennem elevernes arbejde med dialogformen interview og de 
formaliserede samtaleregler, interview-situationen indeholder.

Det er en oplagt mulighed, at natur/teknologi og dansk kan 
arbejde sammen om emnet bioaffald.
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LÆRINGSMÅL

Der er opstillet følgende læringsmål for forløbet. Du kan 
sagtens opstille andre mål til forløbet.

Efter forløbet kan eleverne:
• Give eksempler på, hvad bioaffald er.
• Sortere det mest almindelige bioaffald korrekt.

De fleste kan:
• Give eksempler på, hvad der definerer bioaffald.
• Forklare en almindelig biologisk nedbrydning i naturen.
• Forklare, hvordan bioaffaldet i Københavns Kommune 

bliver behandlet.

Mange af eleverne kan:
• Forklare, hvordan bioaffald kan blive til biogas og gødning.
• Bruge deres viden til at vurdere, om affald, som eleverne 

ikke før har prøvet at sortere, skal sorteres som bioaffald.

SÅDAN BRUGER DU ”BIO-GUIDE_LÆRERVEJLEDNING”

Bio-guide_Lærervejledning består af denne lærervejledning 
og en tilhørende elevbog, som du kan kopiere til dine elever. I 
elevbogen er der arbejdsark til en del af aktiviteterne og plads 
til elevernes spørgsmål til familierne. Desuden er der en side, 
som eleverne kan bruge til at øve sig på at lave deres bioaffalds-
guide til familien.

Lærervejledningen, som du sidder med nu, er delt op i 7 dele. Del 
1-3 beskriver det overordnede undervisningsforløb i materialet, 
hvor dine elever først undersøger bioaffald, så interviewer deres 
forældre og til sidst udarbejder en bioaffaldsguide til familien. 
Del 4 er ideer til aktiviteter, som eleverne med din hjælp kan lave 
for at blive klogere på bioaffald, nedbrydning og biogas.

Del 5 er baggrundsviden om bioaffald, sortering, kredsløb og bio-
gas til dig, så du kan hjælpe dine elever med at lære om emnerne. 
Del 6 er links til andre materialer, som du kan blive inspireret af 
eller bruge direkte i din undervisning.

Del 7 indeholder enkelte uddelingsark, som ikke findes i elev-
bogen. Det er ark, der skal bruges til gruppearbejde.
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DEL 1 
Undersøgelse 
Lær om bioaffald
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DEL 1 > UNDERSØGELSE 
Lær om bioaffald
I den første del af din undervisning om bioaffald skal eleverne undersøge bioaf-
fald, for herved at blive klogere på bioaffald. Du kan tage udgangspunkt i aktivi-
teterne i materialets Del 4 og i tekster og forsøgsopstillinger, som du finder via 
links til andre materialer i Del 6. Når klassen har gennemgået forskellige aktivi-
teter, fortsætter I med del 2 og 3. Det kan være en god ide at begynde med at læse 
Del 5, hvor der er baggrundsviden om bioaffald, nedbrydning og biogas generelt 
og specifikt i København år 2017. Alt efter dine elevers læsefærdigheder kan du 
vælge at lade dem læse dele af teksterne selv.

I materialets ”Del 4 – Aktiviteter: Lær om bioaffald” har vi 
samlet 15 aktiviteter, der kan gøre eleverne klogere på bioaf-
fald. Du vælger selv hvilke aktiviteter, eleverne skal lave.

Aktivitet #1-6 er aktiviteter om, hvad bioaffald er, og hvordan man sorterer 
bioaffald. I kan komme ind på organiske og uorganiske materialer, og på, hvilke 
hensyn man må tage til de biogasanlæg, der skal behandle bioaffaldet, når man 
sorterer. Hver af aktiviteterne kan strække sig over 1-3 lektioner, alt efter hvor-
dan I vælger at gøre. Vælg to-fire af aktiviteterne for at komme rundt om, hvad 
bioaffald er, og hvordan det sorteres.

Aktivitet #7 og 8 handler begge om det naturlige kredsløb for organisk stof 
eller bioaffaldskredsløbet. Lav gerne begge aktiviteter, hvis I har tid. Aktivitet 
#7 er en ”klippe-klistre opgave” med et æbles kredsløb. Aktiviteten tager ½- 1 lek-
tion. Aktivitet #8 er et større forsøg, hvor I selv skal nedbryde bioaffald og samle 
jord og smådyr til forsøget. Forsøget kan sættes op på 2-4 lektioner, men der skal 
være mulighed for at vende tilbage til forsøget med mellemrum over flere uger.

AKTIVITETER OM, HVAD BIOAFFALD ER
• Aktivitet #1 > Eksempler på bioaffald
• Aktivitet #2 > Gå på jagt efter bioaffald i klassen
• Aktivitet #3 > Bioaffald fra madpakken
• Aktivitet #4 > Tegn bioaffald
• Aktivitet #5 > Hvilket affald er bioaffald?
• Aktivitet #6 > Hvilke ting kan blive til jord?

AKTIVITETER OM BIOAFFALDSKREDSLØB 
OG KOMPOST
• Aktivitet #7 > Saml et bioaffaldskredsløb
• Aktivitet #8 > Nedbrydning af madpakkerester
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Aktivitet #9-13 handler om, hvordan bioaffald bliver til biogas. Aktivitet #9 
er tænkt som en lille introduktion, hvor I ser Vestforbrænding’s film ”Kend dit 
skrald – madaffald”. Aktivitet #10 og 11 er begge deciderede forsøg, hvor I selv 
skal lave biogas. I får brug for fysik/kemi-faciliteter og – materialer og en lærer, 
der har de nødvendige sikkerhedskurser etc. til at lave fysik/kemi-forsøg. Forsø-
gene kan sættes op på 2-4 lektioner, men som for aktivitet #8 skal der være mu-
lighed for at vende tilbage til forsøget med mellemrum over en-to uger. Aktivitet 
#12 er et forsøg, hvor eleverne skal prøve at gøre bioaffald flydende, ligesom man 
gør på nogle biogasanlæg. Forsøget kan laves i klassen, men det kræver forskel-
lige materialer. Aktiviteten tager formentlig 1-2 lektioner, alt efter hvor mange 
affaldstyper, I vælger at prøve. Aktivitet #13 er et forslag til at besøge et biogas-
anlæg. I skal aftale besøget i god tid inden besøget, og I skal sætte 2-3 lektioner 
af til at forberede besøget og til at evaluere det også. Selve besøget tager en dag.

Aktivitet #14 og 15 handler ikke kun om bioaffald, men mere generelt om af-
faldssortering og materialer. Aktivitet #14 er en affaldssorteringsstafet, der kræ-
ver, at du samler noget forskelligt affald inden undervisningen. Aktiviteten tager 
formentlig ½ lektion. Aktivitet #15 går ud på, at eleverne laver deres eget materi-
alebibliotek med materialer, de finder både inde og ude på skolen. Aktiviteten kan 
tage fra en-tre lektioner, alt efter hvor meget I vælger at gøre ud af biblioteket.

AKTIVITETER OM, HVORDAN BIOAFFALD 
BLIVER TIL BIOGAS
• Aktivitet #9 > Introduktion til biogas
• Aktivitet #10 > Lav jeres egen biogas fra kartofler
• Aktivitet #11 > Lav jeres egen biogas fra dyregødning
• Aktivitet #12 > Hvilket affald kan blive flydende?
• Aktivitet #13 > Besøg et biogasanlæg

AKTIVITETER OM ANDRE AFFALDSTYPER 
OG MATERIALER
• Aktivitet #14 > Sorteringsstafet
• Aktivitet #15 > Klassens Materialebibliotek
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DEL 2 
Hjemmeopgave 
Interview af familien
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DEL 2 > HJEMMEOPGAVE
Interview af familien 
Eleverne skal i denne del af undervisningsforløbet interviewe deres familier, om 
hvad de ved om bioaffald og sortering. Eleverne skal på den måde finde ud af, 
hvordan de kan hjælpe familierne med at forstå, hvordan bioaffaldet skal sorte-
res i de nye affaldsspande.

Husk at skrive i ugeplanen til forældrene, at eleverne kommer hjem med nogle 
spørgsmål.

                                                               ?  

HVORDAN SORTERER ELEVERNE HJEMME?
Tal først med eleverne om, hvilke muligheder eleverne har for at sortere der-
hjemme.
F.eks.: Hvad gør I ved køkkenaffaldet? Kan plastik sorteres for sig? Pap? Metal? 
Elektronik? Og hvad med madrester og andet bioaffald – hvor gør I af affaldet? 
Og hvor ender det?

Tal om, at det kan være rigtig svært at sortere affaldet rigtigt. Derfor har elever-
ne en vigtig rolle at spille, når de giver deres viden videre og hjælper familien til 
at sortere bioaffaldet rigtigt.

TAL MED ELEVERNE OM, HVAD ET INTERVIEW ER
For at kunne lave en god guide til deres familie skal eleverne interviewe deres 
egen familie derhjemme. Eleverne skal undersøge, hvad familien plejer at gøre 
med affaldet derhjemme, og hvad familien kan bruge hjælp til i forhold til sorte-
ring af bioaffald.

Brug interviewbilledet, som også findes i elevbogen, til at tale 
om hvad et interview er.

• Hvad sker der på billedet?
• Hvad gør den som interviewer?
• Hvad gør den som bliver interviewet?
• Hvad har intervieweren i hånden? (Interviewguide med spørgsmålene)
• Hvordan kan I interviewe jeres forældre?

LAV EN INTERVIEWGUIDE MED SPØRGSMÅL
For at kunne lave et godt interview skal man forberede, hvad man vil spørge om 
inden. Eleverne skal formulere spørgsmål. Spørgsmålene skal hjælpe eleverne til 
at finde ud af, hvad familierne har brug for at vide, når de skal sortere bio affald.

Start gerne med at formulere spørgsmål i fællesskab i klassen, så eleverne får en 
idé om, hvordan et spørgsmål kan se ud. Lad derefter eleverne formulere spørgs-
mål to og to.

1 

2 

3 

11

Bio-guide_Lærervejledning

Hjemmeopgave



I kan lade jer inspirere af folderen til husholdninger, der omdeles sammen med 
den lille kurv til bioaffaldet. Folderen findes bagerst i elevbogen. Har du indsko-
lingsklasser, kan I starte med at tale om folderen, så eleverne kan se, hvilken 
type produkt, det er meningen, de skal lave.

OPGAVEN: LAV 3-6 SPØRGSMÅL
Spørgsmålene kan du bruge til at undersøge hvordan, I sorte-
rer affald derhjemme nu, hvad din familie ved og ikke ved om 
bioaffald, hvad de gerne vil vide om bioaffald, og hvad de har 
brug for at vide for at kunne begynde at sortere bioaffald.

Spørgsmål til familien kunne være:
• Er du nysgerrig på noget om bioaffald, biogas og sortering?
• Hvad kunne du godt tænke dig at vide om bioaffald?
• Ved du, hvad bioaffald er?
• Ved du, hvilke produkter, bioaffald består af?
• Er der noget, du synes, er svært i forhold til bioaffald?
• Ved du, hvilke poser, du skal bruge i kurven?
• Ved du, hvor kurven skal tømmes?
• Ved du, hvorfor man skal sortere bioaffald?
• Ved du, hvordan bioaffaldet bliver genanvendt?
• Har du en smart måde, at sortere bioaffald på? Hvis ja, hvordan?
• Har du nogle gode fif til andre angående sortering af affald?

Saml alle spørgsmålene til en fælles liste på tavlen, så eleverne kan låne spørgs-
mål af hinanden.

Lad eleverne skrive tre-seks spørgsmål til deres forældre ned i deres elevbog. 
Husk, at de skal lave plads til at skrive deres forældres svar ned. Alternativt kan 
I lave en fælles interviewguide, som du kopierer til hele klassen.

FORBERED ELEVERNES INTERVIEW AF DERES FAMILIER
Husk at forberede forældrene på, at eleverne har en interview-opgave med hjem.

Hjælp eleverne med at huske deres spørgsmål (interviewguide) og noget at skri-
ve med. På arkene om interviewet i elevbogen er der en lille intro, som elever og 
familien kan læse sammen. Når eleverne stiller spørgsmålene, skal de huske, at 
målet er at finde ud af, hvilken information familierne har brug for i bioaffalds-
guiden. Eleverne, og den de interviewer, kan skrive svarene ned sammen, men 
forbered eleverne på at prøve at huske svarene, så det ikke bare er far, mor eller 
en anden i familien, der skriver noget ned.

4 
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DEL 3 
Produkt 
Bioaffaldsguide til 
familien
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DEL 3 > PRODUKT
Bioaffaldsguide til familien 
I denne del af undervisningsforløbet skal klassen i fællesskab lave en sorte-
ringsguide i form af et hæfte om bioaffald til deres familier. Sorteringsguiden 
laves på baggrund af elevernes viden om bioaffald, deres interviews af familierne 
og evt. ny research, som eleverne laver i grupper.

OPSAMLING PÅ INTERVIEW
Snak først med klassen om, hvordan det gik med elevernes interviews. Skriv ele-
vernes fund op på tavlen i korte sætninger.

Spørg f.eks. eleverne: Hvad fortalte familierne? Hvad lærte I om, hvordan I sor-
terer derhjemme? Var der noget, de synes, var svært at sortere? Hvad var famili-
erne nysgerrige på? Hvad vidste familierne, og hvad vidste de ikke? Var der nog-
le familier, der allerede havde smarte sorteringsløsninger eller gode ideer?

Når I har en liste over familiernes tvivl, spørgsmål og ideer, har I en ide om, 
hvad klassen kan hjælpe familierne med at forstå omkring bioaffald. Hvis jeres 
liste er lang, kan du formulere opgaver til eleverne ud fra jeres liste, så eleverne 
i grupper laver hver deres bidrag til jeres bioaffaldsguide. Du kan også bruge op-
gavearket med otte formulerede gruppeopgaver, som du finder i del 7 Bilag.

INTRODUKTION TIL BIOAFFALDSGUIDE
Fortæl eleverne, at de nu i fællesskab skal lave hver deres del til et samlet hæfte, 
som bliver en bio-guide, der kan hjælpe familierne med at sortere bioaffaldet rig-
tigt. Hver gruppe får deres eget ansvarsområde til guiden. Eleverne skal søge 
svar på deres opgave ved evt. at lave en af aktiviteterne fra Del 4, se en film eller 
lignende. Til sidst skal grupperne formidle deres viden ved hjælp af ord, billeder 
eller tegninger på et enkelt stykke papir. På den måde producerer hver gruppe ét 
ark papir, som du sætter sammen med de andre ark til en færdig bioaffaldsguide 
til familierne.

Inden gruppearbejdet skal du printe opga-
vearket, som du finder i del 7 Bilag. Du 
skal desuden printe skabelonen til sorte-
ringsguiden i A3 eller A4. Du finder opga-
verne og skabelonen bagerst i denne læ-
rervejledning. Sørg desuden for adgang 
til papir i farver, tegneredskaber, saks, 
lim, forskelligt affald, kamera til at tage 
billeder med o.l.

Eksempel på løsning fra elever i 5. klasse, til 
klassens fælles bioaffaldsguide til familien.

1 

2 
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Opgave A
HVORDAN KAN BIOAFFALD  

SE UD?

• PRODUKT TIL  

BIOAFFALDSGUIDEN: 

Tegn eller tag billeder af 20  

forskellige typer bioaffald. 

• UNDERSØGELSE:  

I kan evt se tilbage på eller  

lave aktiviteten ’Hvilket affald  

er bio affald?’ i elevbogen

Opgave C
HVAD ER IKKE BIOAFFALD?

• PRODUKT TIL  

BIOAFFALDSGUIDEN: 

Tegn og/eller skriv om 3 stykker 

affald, man kunne tro var 

bioaffald, men ikke er det. 

• UNDERSØGELSE:  

I kan evt lave aktiviteten  

’Eksempler på bioaffald’ i  

elevbogen. 

Opgave B
NÅR MAN HAR SPIST FROKOST, 

HVOR SKAL MADRESTER OG 

EMBALLAGE SÅ SMIDES UD?

• PRODUKT TIL  

BIOAFFALDSGUIDEN: 

Tegn billeder af jer selv og 

madpakken og lav en billedserie, 

som viser hvilken skraldespand 

bioaffaldet skal i. 

• UNDERSØGELSE:  

I kan evt kigge på EAT-plakaten 

om bioaffald og på kommunens 

sorteringsliste, hvis I er i tvivl.

Opgave D
HVAD SKER DER MED BIO-

AFFALDET, EFTER DET ER KOM-

MET I BIOAFFALDSSPANDEN?

• PRODUKT TIL  

BIOAFFALDSGUIDEN: 

Beskriv og tegn bioaffaldets tur 

fra bioaffaldsspanden og igen-

nem biogasanlægget. 

• UNDERSØGELSE:  

I kan evt se tilbage på siden 

’Bioaffald bliver til biogas’  

i elevbogen eller spørge jeres 

lærer om bioaffaldsfakta.
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Bilag

Opgave A
HVORDAN KAN BIOAFFALD  
SE UD?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn eller tag billeder af 20  
forskellige typer bioaffald. 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt se tilbage på eller  
lave aktiviteten ’Hvilket affald  
er bio affald?’ i elevbogen

Opgave C
HVAD ER IKKE BIOAFFALD?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn og/eller skriv om 3 stykker 
affald, man kunne tro var 
bioaffald, men ikke er det. 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt lave aktiviteten  
’Eksempler på bioaffald’ i  
elevbogen. 

Opgave B
NÅR MAN HAR SPIST FROKOST, 
HVOR SKAL MADRESTER OG 
EMBALLAGE SÅ SMIDES UD?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn billeder af jer selv og 
madpakken og lav en billedserie, 
som viser hvilken skraldespand 
bioaffaldet skal i. 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt kigge på EAT-plakaten 
om bioaffald og på kommunens 
sorteringsliste, hvis I er i tvivl.

Opgave D
HVAD SKER DER MED BIO-
AFFALDET, EFTER DET ER KOM-
MET I BIOAFFALDSSPANDEN?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Beskriv og tegn bioaffaldets tur 
fra bioaffaldsspanden og igen-
nem biogasanlægget. 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt se tilbage på siden 
’Bioaffald bliver til biogas’  
i elevbogen eller spørge jeres 
lærer om bioaffaldsfakta.
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Bilag

HVORFOR ER DET VIGTIGT  
AT SORTERE BIOAFFALD FRA 
ANDET AFFALD?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Find to-tre gode grunde – skriv 
med ord eller tegn jeres to-tre 
grunde. 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt se filmen ’Madaffald 
– kend dit skrald’ på hjemmesi-
den: https://www.affald.dk/da/
film/madaffald-kend-dit-skrald.
html

Opgave E

Opgave G
HVORDAN BLIVER BIOAFFALD 
TIL KOMPOST? 

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Lav en lille tegneserie, som 
viser, hvordan et stykke  
bioaffald bliver til kompost. 

• UNDERSØGELSE:  
Se evt. tilbage på aktiviteten 
”Nedbrydning af madpakkere-
ster”. (Aktivitet #8 i lærervej-
ledningen).

Opgave F
HVORDAN SER  
BIOAFFALDSKREDSLØBET  
UD I NATUREN? 

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn et eksempel på en agurks 
eller en gulerods kredsløb.  
 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt. se tilbage på eller lave 
aktiviteten ’Saml et bioaffalds-
kredsløb’ i elevbogen.  
(Aktivitet #7 i lærervejlednin-
gen).

Opgave H
HVAD KAN MAN GENANVENDE 
BIOAFFALD TIL? 

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Find to eksempler på genanven-
delse af bioaffald. Beskriv og 
tegn de to eksempler 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt. se filmen ’Madaffald 
– kend dit affald’ på hjemme-
siden www.affald.dk eller spørge 
jeres lærer om bioaffaldsfakta.
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HVORFOR ER DET VIGTIGT  
AT SORTERE BIOAFFALD FRA 
ANDET AFFALD?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Find to-tre gode grunde – skriv 
med ord eller tegn jeres to-tre 
grunde. 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt se filmen ’Madaffald 
– kend dit skrald’ på hjemmesi-
den: https://www.affald.dk/da/
film/madaffald-kend-dit-skrald.
html

Opgave E

Opgave G
HVORDAN BLIVER BIOAFFALD 
TIL KOMPOST? 

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Lav en lille tegneserie, som 
viser, hvordan et stykke  
bioaffald bliver til kompost. 

• UNDERSØGELSE:  
Se evt. tilbage på aktiviteten 
”Nedbrydning af madpakkere-
ster”. (Aktivitet #8 i lærervej-
ledningen).

Opgave F
HVORDAN SER  
BIOAFFALDSKREDSLØBET  
UD I NATUREN? 

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn et eksempel på en agurks 
eller en gulerods kredsløb.  
 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt. se tilbage på eller lave 
aktiviteten ’Saml et bioaffalds-
kredsløb’ i elevbogen.  
(Aktivitet #7 i lærervejlednin-
gen).

Opgave H
HVAD KAN MAN GENANVENDE 
BIOAFFALD TIL? 

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Find to eksempler på genanven-
delse af bioaffald. Beskriv og 
tegn de to eksempler 

• UNDERSØGELSE:  
I kan evt. se filmen ’Madaffald 
– kend dit affald’ på hjemme-
siden www.affald.dk eller spørge 
jeres lærer om bioaffaldsfakta.
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Opgave A-H 
findes på side 53 og 55.
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FORDELING AF OPGAVER TIL GRUPPERNE
Ud fra hvilken og hvor meget undervisning om bioaffald, I har været omkring, 
kan du udvælge de gruppeopgaver, eleverne skal arbejde med.

Til indskolingselever bør du udvælge de opgaver, eleverne har viden til at svare 
på og evt. lade flere grupper løse samme opgave. Elever fra mellemtrinnet kan 
med fordel arbejde med alle otte opgaver. Du kan undervisningsdifferentiere ved 
at tildele de stærke elever de sidste af opgaverne, hvor sværhedsgraden er størst.

Sæt god tid af til, at eleverne kan løse opgaverne ved at se tilbage på aktiviteter, 
de har lavet, søge information, se film m.m.

Det kan være rart at have ekstra lærerhænder i klassen, når eleverne skal lave 
sorteringsguide, da de kan få behov for hjælp til at løse opgaver m.v.

GRUPPEARBEJDE MED UDARBEJDELSE 
AF BIOAFFALDSGUIDE
Print og klip de valgte opgaveark ud fra opgavearket i del 7-bilag, og fordel dem 
til grupperne.

Lad desuden grupperne finde arket med kladden til bioaffaldsguiden i elevbo-
gen. Her kan grupperne tegne og skrive deres løsninger. Når der er 20 minutter 
tilbage, giver du eleverne den endelig skabelon, som de skal skrive og tegne deres 
løsninger på. Skabelonen er bagerst i lærervejledningen. Saml arkene, så du kan 
bruge dem til at sætte sammen til elevernes færdige bioaffaldsguide.

SAML ELEVERNES BIOAFFALDSGUIDE
Når eleverne har afleveret deres færdige bidrag tegnet og skrevet ind i skabe-
lonen, kan du samle det hele til en færdig sorteringsguide til familierne. Bagerst 
i lærervejledningen finder du en forside , som du kan bruge.

Print den færdige bioaffaldsguide til eleverne eller scan den og saml til én samlet 
PDF, som du kan sende til forældrene. Print én ud og hæng op i klassen.
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DEL 4 
AKTIVITETER 
Lær om bioaffald

17
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OVERSIGT OVER 
AKTIVITETER I DEL 4:

AKTIVITETER OM, HVAD BIOAFFALD ER
• Aktivitet #1 > Eksempler på bioaffald
• Aktivitet #2 > Gå på jagt efter bioaffald i klassen
• Aktivitet #3 > Bioaffald fra madpakken
• Aktivitet #4 > Tegn bioaffald
• Aktivitet #5 > Hvilket affald er bioaffald?
• Aktivitet #6 > Hvilke ting kan blive til jord?

 
 

AKTIVITETER OM BIOAFFALDSKREDSLØB 
OG KOMPOST
• Aktivitet #7 > Saml et bioaffaldskredsløb
• Aktivitet #8 > Nedbrydning af madpakkerester

 
 

AKTIVITETER OM, HVORDAN BIOAFFALD 
BLIVER TIL BIOGAS
• Aktivitet #9 > Introduktion til biogas
• Aktivitet #10 > Lav jeres egen biogas fra kartofler
• Aktivitet #11 > Lav jeres egen biogas fra dyregødning
• Aktivitet #12 > Hvilket affald kan blive flydende?
• Aktivitet #13 > Besøg et biogasanlæg

 

AKTIVITETER OM ANDRE AFFALDSTYPER 
OG MATERIALER
• Aktivitet #14 > Sorteringsstafet
• Aktivitet #15 > Klassens Materialebibliotek

18
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AKTIVITETER OM, 
HVAD BIOAFFALD ER
AKTIVITET #1 
Eksempler på bioaffald 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Læs evt. om bioaffald i lærervejledningen del 5, 

baggrundsviden.

MATERIALER
• Elevbøger

Begynd med at lade eleverne komme med bud på, hvad 
bioaffald er.

I kan tage udgangspunkt i billedet om organiske og ikke organiske materialer i 
elevbogen. Skriv elevernes forslag på en fælles liste på tavlen og lad eleverne 
skrive med i deres eget hæfte. Når listen er færdig, kan I sammenligne med in-
formationen i den folder lejlighederne har fået omdelt bagerst i elevbogen.

Hvad er der af forskelle og ligheder? Er der noget, der undrer jer? Hvorfor er der 
noget organisk affald, som kommunen ikke vil have i bioaffaldet?

I skemaet på side 20 er der eksempler på elevernes liste sat op ved siden af kom-
munens bioaffald sorteringsguide.

 #1
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BIOAFFALDSFAKTA

• Organisk affald er affald, som stam-
mer fra planter og dyr. Alt organisk 
affald er ikke bioaffald. Organisk 
materiale er de materialer, der bliver 
til jord, hvis man lader det ligge på 
jorden tilstrækkelig længe.

• Rørene i et vådbiogasanlæg kan tage 
skade af, at sten, sand og glas ridser 
rørene, så derfor må man ikke putte 
f.eks. potteplanter, kattegrus, glas-
flasker og jord i bioaffaldet. Store 
grene, halm og plastik kan sætte sig 
fast i rør og blokere sigterne i anlæg-
gene, så derfor må man heller ikke 

 
smide stort haveaffald, dyrestrøelse 
eller plastik i bioaffaldet. Grene og 
halm kan desuden ikke nedbrydes til 
biogas i de nuværende anlæg, selvom 
det er organiske materialer.

• Selvom skolernes bioaffald i øjeblik-
ket (2017) laves til biogas på et tøran-
læg, hvor grene, jord og sten ikke er 
så skadelige for processen, anbefaler 
Københavns Kommune at sortere som 
på et vådanlæg. Det skyldes, at bio-
affaldet forment lig om nogle år skal 
behandles på andre biogasanlæg.

KOMMUNEGUIDE

Det er bioaffald:
• Madaffald, råt og tilberedt
• Ris, pasta og morgenmads-

produkter
• Kød, fisk, ben og knogler
• Brød og kager
• Frugt og grøntsager
• Sovs og fedt
• Pålæg
• Æg og æggeskaller
• Nødder og nøddeskaller
• Kaffegrums og kaffefiltre
• Teblade og tefiltre
• Brugt køkkenrulle
• Afskårne blomster

Det må ikke komme i beholderen 
til bioaffald:
• Mælke- og juicekartoner
• Bleer, bind, etc.
• Vatpinde og vatrondeller
• Engangsservice
• Jord
• Dyrestrøelse (fx kattegrus 

og halm fra kaniner)
• Madaffald i emballage
• Potteplanter

ELEVLISTE

• Resterne af leverpostejmaden 
(Som vi var for mætte til at spise)

• En rest spaghetti med kødsovs 
(der var blevet for gammelt i 
køleskabet)

• En våd kiks 
(der var tabt i skolegården)

• Visne blade fra en potteplante

Bio-guide_Lærervejledning

AKTIVITETER

Læs mere i Biogasfaktaafsnittet bag i vejledningen.
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 #2
AKTIVITET #2 
Gå på jagt efter bioaffald i klassen 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Skaf evt. kameraer/iPads/telefoner til elevgrupperne 

(alternativt tegnepapir, f.eks. et A3-ark pr. gruppe)
• Overvej om gruppen med flest eksempler skal have 

en præmie

MATERIALER
• Evt. kameraer/iPads/telefoner til elevgrupperne 

Husk kabler til at oploade billeder
• Tegnepapir (et A3 ark pr. gruppe)
• Farveblyanter/tusser
• Evt. en præmie

Lad eleverne gå på jagt efter bioaffald i klassen – gerne efter frokost, hvor dele af 
elevernes madpakker er blevet til affald. Eleverne skal finde så mange forskellige 
typer bioaffald fra kommunens sorteringsliste som muligt. Kommunens liste 
findes bagerst i elevbogen. De må gerne kigge i deres egne madkasser og i andres 
også, hvis de får lov. De kan også kigge i skraldespanden, og huske, at vaske hæn-
der, hvis de rører ved beskidt skrald. Hvis I har god tid, kan de også gå udenfor, 
og måske blive inspireret af at komme ind i EAT køkkenet, hvis I kan få en aftale. 
Eleverne skal i grupper skrive tegne eller fotografere de eksempler på bioaffald, 
de finder.

Tilbage i klassen kan du vælge at lave en konkurrence i forhold til, hvilken grup-
pe der har fundet flest forskellige slags bioaffald. Du bestemmer selv, hvilke 
kategorier, du vil dele op i.

Hvis eleverne har taget billeder, er det en god idé at få dem oploadet, så eleverne 
selv kan vise dem på smartboardet. Alternativt kan eleverne vise deres tegnin-
ger af tingene, så der er noget konkret at dele med resten af klassen.

21
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AKTIVITET #3 
Bioaffald fra madpakken 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Sørg for at minde eleverne om at gemme deres skrald 

fra madpakken i spisefrikvarteret

Eleverne skal gemme alt affald fra deres madpakke eller EAT efter frokosten – 
både halvspiste madder og emballage.

Lad eleverne enkeltvis opdele deres eget affald i bioaffald og alt det andet. Få ele-
verne til at sammenligne skraldet med sidekammeraten, så de opdager, hvis de 
er uenige om noget af det.

Lav evt. en fælles liste i klassen og diskuter, om der er nogle af eleverne, der er 
overraskede over nogle af tingene på listen.

AKTIVITET #4 
Tegn bioaffald 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Tegn eller print plakat med bioaffaldsspand på A3

MATERIALER
• Plakat med bioaffaldsspand
• Farveblyanter/tusser
• Tegnepapir
• Sakse
• Limstifter
• Evt. ugeblade/reklamer

Udskriv den store plakat med en bioaffaldsspand, som findes bagerst i lærervej-
ledningen eller tegn din egen spand og klæb den op på væggen. Eleverne skal så 
tegne bioaffald, klippe det ud og lime det på den store plakat. De kan også tegne 
noget, der ikke er bioaffald og klæbe det på udenfor spanden. Hvis eleverne er 
trætte af selv at tegne, kan du evt. lade dem finde og klippe bioaffald i ugeblade 
og reklamer. Når I afslutter aktiviteten, kan eleverne fortælle, hvad de har teg-
net. Lad så mange elever som muligt fortælle.

 #3

 #4
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AKTIVITET #5 
Hvilket affald er bioaffald? 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Print billeder af bioaffaldsspande og evt. de små billeder

MATERIALER
• Saks
• Elevbøger

Del eleverne i grupper på tre-fire elever. Eleverne finder billeder af forskelligt af-
fald til aktiviteten i elevbogen på siden med titlen ’Hvilket affald er bioaffald?’. 
Lad eleverne i grupper klippe de små billeder af forskellige ting ud og sortere 
dem i bioaffald og andet skrald. I kan selvfølgelig også tage papir-, metal- og pla-
stiksortering med i øvelsen. Lad grupperne nævne én ting hver, som de har pla-
ceret i bioaffald, og hør om de andre grupper er enige, så I kommer alle tingene 
igennem.

Se kommunens liste over bioaffald bagerst i elevbogen, hvis I er i tvivl om noget.

AKTIVITET #6 
Hvilke ting kan blive til jord? 
Mest velegnet til 2.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Læs evt. baggrundsviden i del 5, 

”Baggrundsviden: Bioaffalds-fakta til læreren”.

MATERIALER
• Elevbøger
• Elevernes penalhus

Begynd med en snak om organisk og uorganisk. Hvad er det, der gør, at noget 
rådner og andet ikke gør? Hvornår er noget organisk? Hvad er biogas?

Eleverne skal herefter udfylde skemaet ’Hvilke ting bliver til jord?’ som findes i 
elevbogen. Her skal eleverne gætte på, hvilke ting på billederne, der rådner og 
bliver til jord inden for overskuelig tid, og hvilke, der bliver til biogas. Lad dem 
evt. arbejde sammen to og to om at udfylde arket.

 #5

 #6
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Bioaffald er altid organisk affald, men ikke alt organisk affald 
er bioaffald. Træ, pap, haveaffald og papir har organisk oprin-
delse, men da det kan genanvendes på andre måder, skal det 
ikke sorteres i bioaffald. Træ, pap og papir kan også forurene 
bioaffaldet, hvis det er malet eller trykt med giftige farvestof-
fer. Stykker af træ, pap eller haveaffald kan desuden sætte sig 
fast i rørene på nogle biogasanlæg, hvor bioaffaldet bliver gjort 
flydende og pumpes rundt fra tank til tank.

Rørene i et vådt biogasanlæg kan tage skade af, at sten, sand 
og glas ridser rørene. Derfor må man ikke lægge f.eks. potte-
planter, kattegrus, glasflasker og jord i bioaffaldet. Store gre-
ne, halm og plastik kan sætte sig fast i rør og blokere sigterne i 
anlæggene. Derfor må man heller ikke smide stort haveaffald, 
dyrestrøelse eller plastik i bioaffaldet. Grene og halm kan des-
uden ikke nedbrydes til biogas i de nuværende anlæg, selvom 
det er organiske materialer.
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AKTIVITETER OM 
BIOAFFALDSKREDSLØB 
OG KOMPOST
AKTIVITET #7 
Saml et bioaffaldskredsløb 
Mest velegnet til 2.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Læs evt. baggrundsviden om kredsløb i del 5, 

”Baggrundsviden: Bioaffalds-fakta til læreren”.

MATERIALER
• Elevbøger
• Sakse og limstifter

I elevbogens aktivitet ”Saml et bioaffaldskredsløb”, skal eleverne kigge på æblets 
kredsløb og sætte de rigtige billeder ind mellem pilene. Lad eleverne hver for sig 
eller i grupper klippe billederne ud. Eleverne skal pusle billederne ind på plad-
serne mellem pilene, så der dannes et bioaffaldskredsløb med pile og billeder. 
Find selv på flere eksempler på affald at lave kredsløb til.

 #7
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Hvornår er et æble 
blevet til affald?
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AKTIVITET #8 
Nedbrydning af madpakkerester 
Mest velegnet til 3.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Eleverne finder 60 regnorme og/eller andre nedbrydere. 

Grav orm – i et bed, i haven, i en kompostbunke eller ude 
i skoven. Eleverne skal bruge ca. ti orme til hvert forsøg, 
men I må også meget gerne finde andre smådyr. Sørg for 
at få jord med til smådyrene, så de har noget at bevæge sig 
rundt i.

• Sørg for, at I har seks store syltetøjsglas (minimum et pr. 
gruppe) samt et æbleskrog, et stykke gulerod, en bananskræl 
eller lignende fra madpakken, som skal omsættes.

MATERIALER
• Min. seks syltetøjsglas med låg (gerne store)
• Hamre
• Søm
• En masse regnorme og andre nedbrydere 

(gerne ti regnorme til hvert forsøg)
• Jord
• Sprøjteflasker eller en skåle med vand
• Forskelligt organisk materiale
• Mørkt karton

I aktiviteten skal eleverne undersøge, hvor lang tid forskellige madpakkerester 
er om at blive nedbrudt til jord. Begynd med at tale med eleverne om, hvad de 
tror, der sker med madresterne, når de er smidt ud. Lad herefter eleverne finde 
elevbogens aktivitet ”Kredsløb og kompost”, hvor denne graf over forskelligt af-
falds nedbrydningstider findes.

 #8
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Så lang tid tager det for 
naturen at nedbryde 
affald! 

Nedbrydningstider 

100 250 500 750 1000 2000 år 

banan > 2-5 uger 

cigaretskod > op til 5 år 

tyggegummi > op til 5 år 

metaldåse > op til 500 år 

plastflaske > op til 1000 år 

glasflaske > op til 1 mio. år
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Med udgangspunkt i denne kan I i fællesskab tale om, hvorfor forskelligt affald 
har forskellige nedbrydningstider. Og hvad med andre typer af bioaffald? Hvor 
lang tid er det mon om at nedbrydes? Det skal I nu undersøge.

Udvælg 5-6 stykker bioaffald
Lad eleverne udvælge 5-6 stykker bioaffald fra madpakkeresterne, hvor de vil 
undersøge nedbrydningstiden. Lav gerne forsøg med forskellige typer madaffald 
– så kan I nemlig undersøge, hvad der nedbrydes først. I kan f.eks. også tage et 
økologisk stykke frugt eller grønt og et tilsvarende ikke-økologisk og se, om de 
nedbrydes i forskellig hastighed.

Beslut herefter, hvor ofte I vil tjekke affaldets udvikling og nedbrydning. I klas-
sen kan du skabe overblik ved at tage billeder af affaldet løbende. Billederne kan 
I hænge op på et stort stykke karton, hvor I noterer tidspunkterne over billedet. 
På den måde kan I følge affaldets forskellige nedbrydningstid.

Begynd forsøget med nedbrydning af bioaffald
I grupperne klargør eleverne forsøgene med bioaffaldet og nedbryderne. Hjælp 
eleverne igennem denne to do-liste:

• Vask syltetøjsglassene og bank huller i låget med hammer og søm.
• Læg jord med nedbrydere i glassene. Glassene skal fyldes ca. halvt op med jord.
• Sprøjt lidt vand i toppen – eller dryp vand med dine fingre og sørg for at hol-

de jorden fugtig henover de næste uger.
• Læg et stykke madaffald øverst i hvert glas – det kan være en gulerodsstump, 

et æbleskrog, en bananskræl, lidt kødpålæg, en kvart skive rugbrød, eller 
hvad I har tilovers.

Hvad er der sket?
Eleverne skal holde øje med, hvad der sker hver dag og sørge for at jorden er fug-
tig, men ikke alt for våd. Når I piller kartonet af glasset, vil I sandsynligvis kun-
ne se regnormene, der bevæger sig af sted i deres gange og søger mørke i midten 
af glasset. Du kan få eleverne til at holde øje med:

• Hvad der er sket med det organiske materiale og hvorfor.
• Hvor regnormene befinder sig.
• Om der er andre dyr i glasset.
• Om de kan se flere eller færre dyr for hver dag og hvorfor.

Lad eleverne tage et billede af glasset hver eller hver anden dag, så de til sidst har 
billeder, der kan vise udviklingen. De kan også lave en lille video med billederne.
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Fra bananskræl til jord

Fra gulerod til jord

Mørke
Regnorm lever jo nede i jorden og bryder sig ikke 
om lys. Derfor skal du sætte dit regnormeglas 
ned i en lukket papkasse eller i et mørkt rum og 
lade det stå der et par dage, så ormene opfører 
sig som de plejer. Du kan også tage et stykke sort 
karton og lave et rør, som kan sættes ned over 
glasset med nedbrydere, ligesom vi har gjort på 
billedet her.

dag 1

dag 1 

dag 7 

dag 5

dag 14

dag 10

dag 20 
– bananen er 
væk!

dag 15 
– gulerødderne 
er væk!
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AKTIVITETER, HVOR BIO-
AFFALD BLIVER TIL BIOGAS
AKTIVITET #9 
Introduktion til biogas 
Mest velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Læs evt. om biogas i del 5, baggrundsviden

MATERIALER
• Elevbøger

Brug illustrationen og teksten fra elevbogens side ”Bioaffald bliver til biogas” til 
at tale om bioaffaldets vej fra os, der smider det ud, til det bliver til biogas. Du 
kan også lade eleverne læse teksten fra KampagneKompagniet på Skraldiadens 
hjemmeside: http://skraldiade.dk/ > Affald > Organisk affald 
Teksten kan desuden findes på meebook.

Film om madaffald: 
https://www.affald.dk/da/

Vis filmen Kend dit skrald – madaffald fra Vestforbrænding, 2014. Den findes på 
Affald.dk og på http://mindthetrash.dk Filmen handler om madaffaldets vej fra 
skraldespanden til biogas og kompost. Filmen viser Biovækst-anlægget, hvor de 
københavnske skolers bioaffald (pr. 2017) omdannes til biogas. Biovækst er et så-
kaldt tøranlæg, hvor bioaffaldet ikke mases til pulp, men ligger stille i en stor 
garage.

Fortæl eleverne, at de under filmen skal lede efter svar på disse to 
spørgsmål, som du kan skrive op på tavlen:

• Hvad sker der med bioaffaldet, når det er sorteret rigtigt?
• Hvad kan man genanvende bioaffaldet til?

Når I har set filmen, skriver du elevernes svar op.
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1 stk æble 

Æbleskroget smides 
i bioaffaldsspanden i 
klasselokalet 

Skraldebilen henter 
bioaffaldet 

Bioaffaldet køres til biogasanlægget 
hvor det nedbrydes og bliver til biogas 
og gødning 

Illustrationen er inspireret af ”Skraldiaden”. Tusind tak. 

Gødningen bliver spredt på 
markerne 

Biogas kan blive til 
elektricitet og varmt 
vand der bliver brugt 
i boliger, skoler m.v. 

Bilerne kan tanke 
biogas 

Boligerne kan få gas til op-
varmning og til madlavning 
på gaskomfur 

1 

2 

3 

4 
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AKTIVITET #10 
Lav jeres egen biogas fra kartofler 
Mest velegnet til 5.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Skaf kartofler, madolie, evt. gær, jord m.m. 

(nedenstående materialeliste er pr. gruppe).
• Book laboratorium eller fysiklokale og tjek for nedenstående 

materialer.

MATERIALER (pr. gruppe)
• 1 konisk kolbe
• 1 stor prop, der passer til kolben
• 2 mindre propper (med hul til et glasrør), der passer 

til cylinderrørene
• 1 mindre prop (med 2 huller til glasrør), der passer 

til cylinderrørene
• 4 små glasrør, der passer i propperne
• 1 langt og 1 kort cylinderrør
• 3 gummislanger
• 1 klemhane
• 1 stativ
• 1 termometer
• 1 tragt
• 3 uvaskede kartofler
• Lidt jord
• Evt. gær
• Madolie
• Vand

I dette forsøg kan I lave jeres egen biogas fra kartofler. Forsøget skal laves i et la-
boratorium eller lignende lokale med tilladelse til åben ild, og med materialer, 
som vist på tegningen.

Inddel eleverne i grupper af tre-fem elever, og sørg for, at alle grupper har de 
nødvendige materialer og redskaber.

Lad eleverne følge denne fremgangsmåde:
• Findel de uvaskede kartofler (jo større overflade, jo hurtigere virker forsøget).
• Placer kartoffelstykkerne i kolben, tilsæt vand og lidt jord (bakterier).
• Saml forsøgsopstillingen, som vist på tegningen. Propperne skal sidde godt 

på, så der er helt lufttæt.
• Husk at dyppe glasrørene i olie, så de nemmere glider ind i proppen. 

PAS PÅ: De små glasrør knækker nemt.
• Brug tragten til at hælde vand i de lange cylinderrør.

 #10
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• Placer kolben på en radiator eller en anden varmekilde, men sørg for at 
temperaturen ikke kommer over 35 grader. Mål temperaturen med termo-
metret, hvis I er i tvivl. Lad ikke kolben blive kold under forsøget, da det vil 
skabe undertryk i kolben

• Luft ud med klemhanen efter ca. 1 døgn, så den CO2, der er blevet dannet 
i kolben, og luften, der var der i forvejen, slipper ud.

• Lad forsøget fortsætte i flere dage, indtil der har samlet sig en passende 
mængde gas i det korte rør.

• Hvis der efter fire dage ikke er kommet gang i processen, tilsættes cirka 
fem gram opløst gær til kartoflerne.

I forsøget vil bakterier, der bruger ilt først omdanne ilten til CO2. Når ilten er op-
brugt vil metanbakterier fra jorden omdanne kartoflerne til biogas. De skal være 
under vandet for at sikre et iltfrit (anaerobt) miljø. Først CO2 og siden metan vil 
boble ned i det midterste cylinderrør. Her vil gassen boble op af vandet og efterhån-
den skubbe til vandet, som vil blive skubbet over i det høje cylinderrør til højre.

Når der er dannet cirka 5 cm3 biogas, kan du (kun, hvis du er læreren) åbne klem-
hanen og antænde biogassen. På et glas med samme diameter som et 100 ml glas 
svarer 5 cm3 til 5 cm. Sørg for at alle elever observerer at biogassen brænder.

Forsøg og tegning udarbejdet af Økolariet, NRGi og Grundfos, 2009
Denne illustration er lavet af TMF Design, Københavns Kommune, 2017
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AKTIVITET #11 
Lav jeres egen biogas fra dyregødning 
Mest velegnet til 5.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Skaf gødning (fx kort, klippet halm, hestegødning 

eller anden dyregødning).
• Skaf metanbakterier eller forbered indsamling fra 

en mose i nærheden sammen med eleverne.
• Book laboratorium eller fysiklokale og tjek for 

nedenstående materialer.

MATERIALER (nedenstående materialeliste er pr. gruppe.)
• 1 plastbeholder
• 1 stor og 2 mindre propper med 1 hul
• 1 prop med 2 huller
• 4 glasrør
• 1 glaspipette
• Olie
• 2 cylinderrør
• 1 stativ
• 3 gummislanger
• Gødning
• Metanbakterier
• 1 klemhane
• Vand

I dette forsøg kan I lave jeres egen biogas fra dyregødning. Forsøget skal laves 
i et laboratorium eller lignende lokale med tilladelse til åben ild, og med materi-
aler, som vist på tegningen.

Inddel eleverne i grupper af tre-fem elever, og sørg for, at alle grupper har de 
nødvendige materialer og redskaber. Lad eleverne følge denne fremgangsmåde:
• Fyld en plastbeholder med gødning (fx kort, klippet halm, hestegødning 

eller anden dyregødning).
• Tilsæt lidt metanbakterier. Disse kan du få ved at skrabe bundslam op fra 

en mose eller ved henvendelse til dit lokale rensningsanlæg.
• Fyld vand i beholderen, til gødningen netop er dækket.
• Rør rundt så alle luftbobler drives ud. Sæt herefter proppen på beholderen.
• Saml den øvrige del af forsøgsopstillingen (se tegning her på siden).
• Placer nu plastbeholderen på en radiator (eller et andet lunt sted).
• Lad forsøgsopstillingen stå i mindst to uger. Kig jævnligt til forsøget, 

og hold øje med udviklingen af gas.
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I forsøget vil bakterier, der bruger ilt først omdanne ilten til CO2. Når ilten er op-
brugt vil metanbakterierne omdanne dyregødningen til biogas. De skal være 
under vandet for at sikre et iltfrit (anaerobt) miljø. Først CO2 og siden metan vil 
boble ned i det midterste cylinderrør. Her vil gassen boble op af vandet og efter-
hånden skubbe til vandet, som vil blive skubbet over i det høje cylinderrør til 
højre.

Når der er dannet cirka 5 cm3 biogas, kan du (kun, hvis du er læreren) åbne klem-
hanen og antænde biogassen. På et glas med samme diameter som et 100 ml glas 
svarer 5 cm3 til 5 cm. Sørg for, at alle elever observerer at biogassen brænder.
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Denne illustration er lavet af TMF Design, Københavns Kommune, 2017
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AKTIVITET #12 
Hvilket affald kan blive flydende? 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Saml noget bioaffald, fx kaffegrums i filter fra 

lærer værelset, en tomat, en fersken og lignende
• Saml nogle grene, sten, glas og plastik, der ikke 

kan gøres flydende

MATERIALER (pr. gruppe)
• Dørslag eller sigter med stor maskestørrelse
• Bioaffald
• Ikke-bioaffald
• Glas eller kander til vand
• Store beholdere til at mase bioaffald ned i
• Gafler eller morter-pind til at mase bioaffald med

I klassen skal I nu undersøge, hvilke typer affald, der kan blive behandlet i et 
vådbiogasanlæg. I et vådbiogasanlæg laves bioaffaldet til såkaldt pulp, der kan 
pumpes rundt i store rør. Forsøget går ud på at opløse bioaffaldet i vand og prøve 
at mase det igennem et dørslag. Eleverne skal overveje, hvilke materialer, de 
tror, kan blive til pulp.

Inddel eleverne i grupper af 3-4 og sørg for, at hver gruppe har de nødvendige 
materialer.

Lad eleverne mase og opløse materialerne lidt ad gangen, så de kan følge med i, 
hvad der sker. Få dem til at undersøge, om de kan opløse grene, sten, glas og/eller 
plastik i vand eller mase det gennem dørslaget. Tag igen en ting af gangen, så 
eleverne kan se, hvad der sker.

Snak med eleverne om, hvad deres forsøg med at opløse og mase affaldet viser i 
forhold til, hvordan affaldet opfører sig i et vådbiogasanlæg.
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 #13 AKTIVITET #13 
Besøg et biogasanlæg 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Aftal besøget med Biovækst
• Planlæg transport og book evt. buskort el. lign.

MATERIALER
• Download evt. folderen Fra Bord til Jord 

fra Biovækst til eleverne.
http://www.biovaekst.dk/fileadmin/user_upload/file_pdf/fra_Bord_til_ 
Jord_web.pdf

Aftal et besøg på biogasanlægget Biovækst, hvor skolernes bioaffald laves til bio-
gas. Anlægget ligger i Audebo ved Holbæk. Ring eller mail til Biovækst for at af-
tale besøget. Vær opmærksom på, at anlægget ikke har en decideret besøgsafde-
ling, men at det er medarbejdere på anlægget, der tager telefonen.

Inden I tager af sted, forbereder du eleverne på turen, og på, hvor i verden, de 
skal hen, men også på tidsplanen og på, hvad de skal se. På den måde minimerer 
du den energi, eleverne bruger på at orientere sig et nyt sted og tænke over, hvad 
der kommer til at ske. Så kan eleverne bedre bruge deres energi på at opleve ste-
det. Lad eleverne formulere spørgsmål, som de skal have svar på, inden I tager af 
sted, så eleverne har et mål med turen.

Når I kommer hjem, er det vigtigt, at I evaluerer og finder ud, hvad eleverne fik 
ud af besøget. Spørg fx hvad de er blevet overraskede over, hvad der gjorde størst 
indtryk, og hvad eleverne ved nu, som de ikke vidste før.

Besøgsadresse:
BioVækst
Hagesholmvej 7
4520 Svinninge
Mail: info@biovaekst.dk
Tlf.: +45 4399 5020 (Tast 3 for Aikan og Biovækst)
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AKTIVITETER OM 
ANDRE AFFALDSTYPER 
OG MATERIALER
AKTIVITET #14 
Sorteringsstafet 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Saml forskellige typer affald over et stykke tid.
• Sørg for at vaske affaldet i sæbevand, så det er rent 

for eleverne at røre ved.

MATERIALER
• Mange forskellige former for affald, inklusiv madvarer 

(f.eks. helt tørt brød og frugt med skrald)
• Forskellige spande til at sortere i
• Evt. ikoner for de forskellige affaldstyper. De kan bestilles 

hos Vestforbrænding på vestfor.dk.

Del eleverne i hold og lad dem stille op, som ved en stafet. Giv hvert hold en bun-
ke med affald. Stil sorteringsspandene et godt stykke væk – det er sjovere, hvis 
eleverne skal bevæge sig lidt for at komme derhen. Bunkerne skal være lige sto-
re. Nu skal de første i hver række tage et stykke affald og løbe hen og sortere det. 
Gruppen må gerne hjælpe med gode råd. Du kan lave strafpoint for at sortere for-
kert eller evt. få holdet til at begynde helt forfra, hvis de ikke sorterer rigtigt. På 
Københavns Kommunes hjemmeside findes en affalds-ABC, hvor man kan slå 
affald op og finde ud af, hvordan det skal sorteres. Følg dette link: http://www. 
nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC

 #14

Bio-guide_Lærervejledning

AKTIVITETER

37

http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC
http://vestfor.dk


 #15 AKTIVITET #15 
Klassens Materialebibliotek 
Velegnet til 1.-6. kl.

FORBEREDELSE
• Forbered mulighed for at finde forskellige materialer
• I skal have mulighed for at søge på nettet

MATERIALER
• Evt. små kasser til materialerne, f.eks. bunden af 

mælkekartoner

Målet med aktiviteten er, at eleverne bliver opmærksomme på, at der findes for-
skellige materialer. Materialebiblioteket skulle gerne understøtte en begynden-
de forståelse af, at materialer har forskellige fysiske egenskaber, og at de kom-
mer forskellige steder fra.

Tingene omkring os består af ”noget”. Det ”noget” kalder man stof eller materi-
ale. Noget materiale kommer direkte fra naturen – som fx træ. Noget materiale 
er fremstillet af mennesker – fx plastik.

Saml små stykker af en masse forskellige materialer. Del dem op i materialer, 
der kommer fra naturen og materialer fremstillet af mennesker. Senere kan I 
dele dem op i basismaterialer som: Sten, glas, træ, papir/pap, tekstil, metal og 
plastik.

Søg på nettet og find ud af, hvor i verden, de forskellige materialer kommer fra. 
Find også billeder af produkter, som er fremstillet af jeres materialer.
I forbindelse med klassens aktiviteter indsamler eleverne eksempler på forskel-
lige materialer. Små stykker af materialerne samles i en sætte-kasse/skuffedari-
um e.l., hvor eleverne løbende kan kigge og undres. I kan også bygge jeres eget 
materialebibliotek af bunden af mælkekartoner, der hæftes eller limes sammen 
ved siden af hinanden.

Materialerne grupperes i første omgang ud fra elevernes egne kriterier, men kan 
evt. grundlæggende være delt i f.eks. ”Materialer direkte fra naturen” (fra dyr, 
planter og andet) og ”Materialer bearbejdet af mennesker” (plast, metal, glas 
osv.). Senere kan I opdele efter andre kriterier. Herunder ser I en opdeling inspi-
reret af sorteringen på en genbrugsstation.
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GRUPPE 
(Basismateriale)

MATERIALER EKSEMPLER

Sten Porcelæn  
Keramik 

Ler 
Beton 
”Natursten” 
Stenuld

Kaffekop/tallerken 
Badeværelsesfliser/ 
Tekrus
Mursten/Havekrukke
Flise
Marmor/Natursten
Rockwool

Glas Flaske- og  
emballageglas 
Vinduesglas
Glasuld

Flaske 

Planglas
ISOVER

Træ Træ Imprægneret træ 
Rent træ
Vedplanter

Papir Cellulosefibre Aviser, ugeblade, print

Tekstil Uld 
Bomuld
Nylon

Trøjer 
Bluser
Sportstøj

Metal Aluminium 

Guld og sølv
Kobber 
(Inkl. bronze og messing)

Stål/Jern
Bly
Lithium, Cadmium

Sølvpapir og  
leverpostejsbakker 
Printplader 
Ledninger eller rør

Beslag og skruer
Inddækning
Genopladelige batterier

Olieprodukter Asfalt 
Plast

Vejbelægning 
PE/PP eller PVC plast

Kemikalier Syrer 
Baser

Emballage fra div 
Husholdningskemi
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DEL 5 
Baggrundsviden 
Bioaffaldsfakta til læreren

40

Bio-guide_Lærervejledning



DEL 5 > BAGGRUNDSVIDEN 
Bioaffaldsfakta til læreren 
HVAD ER BIOAFFALD?
Bioaffald kan beskrives som organisk affald, dvs. det stammer fra planter eller 
dyr. Bioaffald kan være mad – både tilberedt og råt og både kød og grøntsager. 
Bioaffald kan også være blade fra salat og rabarber og afskårne blomster. Brugt 
køkkenrulle kan også komme i bioaffald.

Bioaffald er alt det affald, som kommunen har defineret som bioaffald. Det er 
ikke et naturgivent, entydigt begreb. I forskellige kommuner kan bioaffald defi-
neres anderledes. Hvad der er bioaffald, finder kommunerne ud af sammen med 
teknikere fra sorteringsfirmaet og biogasanlægget. Hvad der er bioaffald, af-
hænger både af, om det kan omdannes til biogas og af, om det passer til de tekni-
ske anlæg, der skal bearbejde det.

Bioaffald er altid organisk affald, men ikke alt organisk affald er bioaffald. Træ, 
pap, haveaffald og papir har organisk oprindelse, men da det kan genanvendes 
på andre måder, skal det ikke sorteres i bioaffald. Træ, pap og papir kan også for-
urene bioaffaldet, hvis det er malet eller trykt med giftige farvestoffer. Stykker 
af træ, pap eller haveaffald kan desuden sætte sig fast i rørene på nogle biogasan-
læg, hvor bioaffaldet bliver gjort flydende og pumpes rundt fra tank til tank.
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KØBENHAVNS KOMMUNES BIOAFFALDSSORTERING

I Københavns Kommune er bioaffald:
Alle ubrugelige madrester, både rå og tilberedte, fx:

• Frugt og grønt
• Gryn, korn, ris, pasta og brød
• Nødder og nøddeskaller
• Æg og æggeskaller
• Kaffegrums og kaffefiltre
• Teblade og teposer
• Kød, fisk, ben og knogler
• Pålæg
• Sovs og fedt
• Brugt køkkenrulle
• Afskårne blomster

I Københavns Kommune emballeres bioaffaldet i bioposer. Det er vigtigt, 
at børn og voksne både i skolen og hjemme kun bruger de bioposer, der bliver ud-
leveret, så der ikke kommer f.eks. plastikposer i komposten.

Skolen

1. På skolen skal bioaffald i beholderen 
med dette piktogram.

2. I klasseværelserne skal bioaffald lægges 
i disse spande. I spanden bruges bioposer, 
som EAT leverer. De kan kendes på de 
grønne mærker.

3. Bioposer med bioaffald skal på skolerne 
puttes i denne type container med bioaf-
falds-piktogram på.

Hjemme

4. Hos familierne skal bioaffald i disse 
kurve, som alle husholdninger får i 
løbet af efteråret 2017. Bioposer leveres 
samtidig. Bio poserne til hjemmene ligner 
skoleposerne, men er mindre.

5. Bioposer med bioaffald skal i familiernes 
gård eller ved huset puttes i denne type 
container med brunt låg.

1

2

3

4

5
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Hvem laver biogas af Københavns bioaffald?
Produktion af biogas er under konstant udvikling i øjeblikket, hvor Danmark er 
i gang med en bevægelse fra forbrænding af alt affald til genanvendelse af mere 
og mere affald. Derfor kommer det til at ændre sig over de kommende år, hvor og 
hvordan københavnske skolers og husholdningers bioaffald bliver lavet til bio-
gas. København forsøger at vælge de biogasanlæg, der fungerer bedst. Køben-
havn har også planer om at bygge deres eget biogas-anlæg til bioaffaldet.

Det bioaffald, der sorteres på københavnske skoler, ender i øjeblikket (2017) på et 
anlæg i Audebo ved Holbæk, der hedder Biovækst. Husholdningernes bioaffald 
ender i øjeblikket (2017) på anlægget Hashøj ved Skælskør. De to anlæg er to for-
skellige typer bioagasanlæg. Hashøj er et såkaldt vådanlæg, og Biovækst er et 
tøranlæg. Skolernes bioaffald sorteres og behandles på Biovækst, husholdnin-
gernes bioaffald sorteres i Glostrup, og køres derefter mod Hashøj-anlægget ved 
Skælskør.

Københavns Kommune anbefaler at sortere alt bioaffald som på et vådanlæg, der 
er lidt mere sart i forhold til sorteringen. Grene, jord og sten kan f.eks. være ska-
delige for processen. Selvom skolernes bioaffald i øjeblikket (2017) laves til biogas 
på et tøranlæg, skal det måske om nogle år behandles på andre biogasanlæg.

I øjeblikket bruges gassen fra anlæggene til at lave elektricitet, som sendes ud på 
el-nettet. På en måde kommer en lille del af den strøm, der er i jeres lamper i vir-
keligheden fra jeres egne æbleskrog. I fremtiden skal biogassen sendes ud på na-
turgasnettet, så det kan bruges til f.eks. lastbiler eller busser i København.

Det affald, der er tilbage, når biogassen er taget fra bliver til gødning. Hos Hashøj 
biogasanlæg foræres gødningen (tilbage) til de landmænd, der har leveret gylle 
til processen og hos Biovækst sælges gødningen billigt til landmænd tæt på bio-
gasanlæggene.
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BIOAFFALDSKREDSLØB OG KOMPOST
Alt bioaffald består af organisk materiale. I naturen er organisk materiale – eller or-
ganisk stof – en samlet betegnelse for levende og døde, delvist nedbrudte dyr, planter 
og ekskrementer fra dyr. Alt det døde, organiske materiale lægger sig i naturen oven-
på jorden, hvor det bliver spist af nedbrydere. Nedbryderne er regnorme, larver, 
bænkebidere, snegle, biller, ørentvister, tusindben, bakterier og svampe.

Hvis man efterlader sit æbleskrog i skoven, vil det blive til jord. Bakterier, svam-
pe og alger vil vokse på æbleskroget. På samme tid vil regnorme, bænkebidere, 
tusindben og snegle spise af æbleskroget. Smådyrene spiser både æbleskroget og 
de bakterier, svampe og alger, som vokser på det. Smådyrenes ekskrementer vil 
bakterier og svampe nedbryde endnu mere og måske vil andre dyr spise bakteri-
erne og svampene.

Æbleskroget ligner selvfølgelig et æbleskrog de første dage, men når bakterier, 
svampe og smådyr har spist af det rigtig længe er det til sidst blevet helt opløst til 
mindre molekyler og atomer. Det ender som vand, CO2 og mineraler, hvor især 
kalium, nitrat og fosfat er interessante, fordi de er gode næringsstoffer for plan-
ter og træer, fx et æbletræ. Æbleskroget ligner mest bare jord, men fordi det inde-
holder kalium, nitrat og fosfat, kan man kalde det en næringsrig jord eller kom-
post. På den måde kan æbleskroget blive til kompost og indgå i et kredsløb, hvor 
det kan blive til ny næring for et nyt æbletræ. Nitrat, fosfat (phosphat) og kalium 
kaldes også NPK, når det indgår i gødning og kunstgødning, som man kan købe.

Hvis man har en kompostbunke, er det lige præcis den slags nedbrydning, man 
gerne vil have gang i. Man kan lade bakterier, svampe og orme nedbryde sit køk-
kenaffald og haveaffald, og på den måde få kompost til at dyrke nye planter i ha-
ven. Når man har en kompostbunke, er det vigtigt, at der kommer ilt til processer-
ne. Det kaldes, at processerne er aerobe. Bakterierne, svampene og smådyrene, der 
nedbryder komposten bruger ilt i processen. Derfor skal man sørge for at skabe 
små luftlommer ved at blande grene og andet mindre vådt materiale i komposten.

BIOGAS PROCESSEN
Når man skal lave biogas af bioaffaldet, er processen lidt anderledes. Det er for-
skellige slags bakterier, der nedbryder bioaffaldet. Bioaffaldet bliver nedbrudt 
uden ilt, processen kaldes anaerob, og nogle af bakterierne kan slet ikke tåle ilt. 
Bakterierne hjælper hinanden ved at den ene type nedbryder bioaffaldet til nog-
le stoffer, som den næste type kan bruge og nedbryde videre. Man kan sige, at de 
bakterier, der omdanner det, prutter og bøvser biogassen ud. Menneske- og dy-
reprutter er også biogas dannet af tarmbakterier. Den sidste type bakterie, der 
nedbryder bioaffaldet til biogas hedder metan-bakterier. Metan-bakterier laver 
selvfølgelig metan ud af de stoffer, som andre bakterier har lavet. Det er gassen 
metan, som kan brænde i biogas. Det der lugter i biogas og i prutter er svovlbrin-
te, men det er der kun meget lidt af i biogas. Der er mest metan og CO2.
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HVAD KAN BIOGAS OG GØDNING BRUGES TIL?
Biogassen kan bruges som drivmiddel i motoren på en bus, så bussen kan køre 
eller afbrændes på et gaskomfur. Man kan også brænde biogassen på et kraft-
værk og lave strøm og varmt vand til radiatoren med det. I Danmark kan gassen 
komme på naturgas-nettet. Naturgas-nettet går ud til husene i Danmark, så fa-
milierne kan bruge gas til at varme op og lave mad med, og så transportfirmaer 
kan bruge det til at få lastbiler og busser til at køre.

Når biogassen er taget fra, er der en masse nedbrudt bioaffald tilbage, der kom-
posterer færdigt og sorteres igen. Det nedbrudte bioaffald er god gødning for 
planter og træer, fordi det, ligesom kompost, indeholder nitrat, fosfat og kalium, 
som planterne har brug for. Gødningen bruger landmænd, som er bosat tæt på 
biogasanlæggene på deres marker for at optimere dyrkningen af deres afgrøder. 
Landmændene bruger ikke kunstgødning til de marker, der får gødning, og de 
sparer dermed både penge og ressourcer.
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TO TYPER BIOGASANLÆG
Der findes flere forskellige måder at behandle bioaffald på, så man får lavet bio-
gas. De to mest almindelige anlæg er såkaldte vådanlæg og tøranlæg. I begge ty-
per anlæg er det bakterier, der omsætter stofferne i bioaffaldet til biogas. Bioaf-
faldet nedbrydes af flere hold bakterier, der bruger hinandens restprodukter. 
Fordi nogle af bakterierne ikke tåler ilt foregår processerne altid i lufttætte rum.

Tøranlæg
På anlæg der bruger ”tør-proces” bliver affaldet sorteret, hvis nogle er kommet 
til at putte plastikposer eller sølvpapir eller lignende i bioaffaldet. Når bioaffal-
det er blevet sorteret, blandes det med grene og blade og placeres i en stor garage 
med en stor si i bunden. Bioaffaldet ligger stille, men væske fra bioaffaldet bliver 
suget over i en tank, hvor det ligger og gærer og omdannes til metan og CO2.

Vådanlæg
På anlæg der bruger ”vådteknologi” gøres bioaffaldet flydende ved at mose det og 
opløse det i vand. Man siger, at bioaffaldet pulpes, det bliver til biopulp. Samtidig 
sorteres affaldet også for plastikposer, teskeer, emballage med videre, som nogle 
er kommet til at putte i deres bioaffald. Før bioaffaldet laves til biogas blandes det 
med gylle fra grise og køer fra landbrug tæt på anlægget. Når man blander bioaf-
faldet med gylle får man et bedre forhold mellem kulstof og kvælstof, til ned-
brydning. Gyllen alene indeholder for meget kvælstof til god biogasproduktion. 
Gyllen leverer også en del gode mikroorganismer til processen. Man kan også 
bedre pumpe det rundt i store rør i anlægget.

Det blandede bioaffald ligger i en stor tank og gærer og bliver spist og omdannet 
af bakterier. Den dannede biogas tages fra og resten af bioaffaldet pumpes over i 
en anden tank, hvor det opbevares indtil det bliver kørt ud til landmanden så 
han kan bruge det som gødning.

Rørene i et vådt biogasanlæg kan tage skade af, at sten, sand og glas ridser røre-
ne. Derfor må man ikke lægge f.eks. potteplanter, kattegrus, glasflasker og jord i 
bioaffaldet. Store grene, halm og plastik kan sætte sig fast i rør og blokere sigter-
ne i anlæggene. Derfor må man heller ikke smide stort haveaffald, dyrestrøelse 
eller plastik i bioaffaldet. Grene og halm kan desuden ikke nedbrydes til biogas i 
de nuværende anlæg, selvom det er organiske materialer.
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GODE GRUNDE TIL AT LAVE BIOAFFALD TIL BIOGAS
Når vi sorterer bioaffald fra i separate beholdere, bliver det brugt til at lave biogas 
og gødning. Hvis vi ikke sorterer affaldet, bliver bioaffaldet brændt på forbræn-
dingsanlæg sammen med støvsugerposer, bleer og beskidt emballage. Når bioaf-
fald omdannes til biogas og gødning i stedet for at blive brændt, undgår land-
manden at købe kunstgødning til markerne, og der er næsten lige så meget 
energi i biogassen, som man får ud af at brænde affaldet. Desuden er biogassen 
mere fleksibel at bruge end den strøm og varme, der produceres på et forbræn-
dingsanlæg, og den kan bruges i stedet for fossile brændsler.

Gødningen fra bioaffaldet sparer kunstgødning
På et forbrændingsanlæg bliver alt det organiske affald helt omdannet til energi 
og andre produkter, som planter og dyr ikke kan bruge. Den nye ordning ligger 
mere op ad naturens kredsløb, hvor døde dyr og planter bliver nedbrudt til næ-
ringsstoffer, der igen bliver brugt af nye planter og dyr, så de kan leve og vokse. I 
gødningen fra biogas-processen er der næringsstoffer (fosfat, nitrat og kalium), 
som planterne på markerne kan bruge til at leve og vokse af. Gødningen bruges 
af landmænd, der spreder det ud på deres marker i stedet for kunstgødning. Når 
man bruger mindre kunstgødning, sparer man energi og dermed CO2, og man 
undgår at udtømme ressourcerne (især fosfor, der er vigtig i fosfat) fra minerne i 
lande langt væk til Danmark.

Biogas er fleksibel energi og kan erstatte fossile brændsler
Når biogassen fra bioaffaldet er blevet renset, kan den bruges til biler, opvarmning 
i huse, eller gemmes og bruges senere. Hvor meget biogas og dermed energi der 
produceres kommer an på anlæggets effektivitet. Moderne forbrændingsanlæg er 
lidt mere effektive end de fleste biogasanlæg. Til gengæld kan biogassen både bru-
ges i stedet for benzin eller diesel i busser og lastbiler, eller til at brænde af til at lave 
elektricitet og varme. Når biogassen bruges i stedet for benzin, diesel, naturgas 
eller kul, erstatter det fossile energikilder, og det endelige CO2 udslip bliver mindre.

OPSUMMERING AF GRUNDE TIL AT LAVE BIOAFFALD 
TIL BIOGAS:

• Hvis ikke vi gør det, bliver det brændt og gode 
gødnings stoffer går til spilde

• Gødningsstoffer fra biogasproduktion kan erstatte 
kunstgødning.

• Kunstgødning kræver energi at fremstille, så gødnings-
stoffer fra biogasanlæg kan nedsætte CO2 aftrykket.

• Biogas kan bruges som brændsel og erstatte fossile 
brændsler og dermed nedsætte CO2 aftrykket.
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DEL 6 
Links 
Mere undervisning 
om bioaffald
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LINKS

STØRRE HJEMMESIDER MED 
UNDERVISNINGSMATERIALER OM AFFALD

Skoven i Skolen
På sitet Skoven i skolen findes en hel del aktiviteter og tekster om både 
affald og naturens kredsløb herunder nedbrydning af organisk 
stof
Teksterne er mest til mellemtrinnet og udskolingen, men aktiviteterne er ofte 
til indskolingen http://www.skoven-i-skolen.dk/content/nedbrydning

Affald.dk
På hjemmesiden www.affald.dk findes tekster, opgaver og små film om kom-
post til indskoling, mellemtrin og udskoling fra 2013.
• Opgaver om kompost til indskolingen 

https://www.affald.dk/da/0-2.html
• Lille film om kompost til indskolingen https://www.affald.dk/da/film/ 

temafilm-om-kompost-for-indskolingen.html
• Opgaver om affald, herunder madaffald og grønt affald 

til mellemtrinnet https://www.affald.dk/da/3-4.html
• Lille film om kompost til mellemtrinnet https://www.affald.dk/da/ 

film/temafilm-om-kompost-og-bioaffald-for-3-6-klasse.html
• Lille film om madaffaldets vej fra skraldespanden 

til kompost til indskoling, mellemtrinnet og udskolingen 
https://www.affald.dk/da/film/madaffald-kend-dit-skrald.html

• Tekster om biogas, biogas-dannelse og biogasanlæg 
til mellemtrin og udskolingen https://www.affald.dk/da/ungdomsuddan-
nelser/kompost/artikler/440-biogasanlaeg.html

Skraldiaden
På KampagneKompagniets side om Skraldiaden, en affaldskampagne til 
5-8 årige findes tekster til indskolingen om affald 
http://skraldiade.dk/affald/

Find desuden en lille tekst og god grafik om biogas og bioanlæg 
på Skraldiadens hjemmeside: http://skraldiade.dk/ > Affald > Organisk affald

Mindthetrash
På hjemmesiden Mindthetrash til mellemtrinnet er der både 
undervisningsforløb, tekster, grafik og små film om affald.
http://mindthetrash.dk/laerer/
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ENKELTSTÅENDE MATERIALER

På hjemmesiden www.oekologi.dk fra Praktisk Økologi findes plakater og 
tekster om jord, kompost, kulstof-kredsløb og nitrogen-kreds-
løb. Teksterne er til større børn og voksne, men plakaterne kan være gode at 
tale om kredsløb ud fra til indskoling og mellemtrin. 
https://www.oekologi.dk/projekter/kredsloeb_i_naturen/

Vejledning i at begynde at sortere affald til firmaer og andre 
erhverv herunder skoler til mellemtrin og udskoling fra 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ck0ugCwnOw&list=PLVsoorTdwFdtcOb-
j5YHBq5KIQMxoPf2tI&index=38

Forsøg med at producere biogas fra kartofler til mellemtrin 
og udskoling fra Biologforbundet, 1994. 

Lille film om cirkulær økonomi fra Ellen Macarthur Foundation 
til mellemtrin og udskoling fra 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=TWWv9jZR7ck

Forsøg med at producere biogas fra kartofler med jord til mellem-
trin og udskolingen, se s. 13. Fra Økolariet, 2009. Forsøget er ”Aktivitet #10” i 
denne lærervejledning. 

Forsøg med at producere biogas fra hø/halm med metanbakterier 
til mellemtrin og udskoling. Fra Økolariet, 2009. Forsøget er ”Aktivitet #11” 
i denne lærervejledning. 

Tekst til udskolingen om Biogas produktion fra Climateminds på 
Experimentarium. Fra Experimentarium, 2010. 
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas

Lille film om biogas-forsøg på Roskilde Festival 
KlimaTV interviewer Mads Ville Markussen fra Risø DTU 
https://www.youtube.com/watch?v=tM_8xAODev0

Debathæfte om Biogas fra Noah med tekster om biogas til udskolingen, 
2014. https://noah.dk/wp-content/files/2014/03/biogas_prn.pdf

Tekst og forsøgsvejledning til biogasforsøg til udskolingen og ældre 
fra Ebbey-project, støttet af EU, 2016. 
https://ebbeycop.files.wordpress.com/2015/07/experiment-biogas-2-0-dk.pdf

http://www.biologforbundet.dk/images/Materiale_til_links/Links_til_kaskelot_numre/165/Kartoffelgas.pdf

http://www.okolariet.dk/media/92797/01_Vind-med-klimaet-PRINT_CO2-i-hverdagen20.pdf

http://www.okolariet.dk/media/92923/04_Vind-med-klimaet-PRINT_CO2-i-samfundet20.pdf
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Grundig, videnskabelig tekst om Biogas til 9. klasse og ældre, 
PlanEnergi og Aarhus Universitet, 2009. 
http://www.folkecenter.dk/mediafiles/folkecenter/pdf/biogas-groen-energi.pdf

Aktuel viden om affald og ressourcer til primært voksne, Nyhedsbrev 
om affald, finansieret af miljøstyrelsen, 2017. 
http://affaldogressourcer.dk/index.php

FRA FIRMAER

Webcam fra biogas-anlæg i Lemvig, hvor man ser gyllen og gassen, der 
bobler op, til indskoling, mellemtrin og udskolingen fra LemvigBiogas, 2016. 
http://www.lemvigbiogas.com/webcam.htm

Til mellemtrin og udskolingen kan denne grafik anvendes. Det er en lille, 
interaktiv grafik om transport og behandling af bioaffald med 
et våd-biogasanlæg som eksempel fra transport og speditionsfirmaet HCS 
fra 2015. 
http://www.food-bioenergy.dk/

Folder om Biogas-processen til mellemtrin og udskoling fra biogas- 
anlægget Biovækst, hvor skolernes bioaffald (2017) behandles. Biovækst er 
et såkaldt tøranlæg. Fra Biovækst, 2016. 

 
Biogas-producent hjemmeside med tekst om fordelene 
ved biogas til udskolingen. Biogas-anlæggene er såkaldte vådanlæg. 
NatureEnergy, 2017. 
https://www.natureenergy.dk/ > Koncernen > Læs mere om biogas

FRA KØBENHAVNS KOMMUNE

Generel information om bioaffaldsindsatsen i Københavnske 
husholdninger til udskolingen og voksne. Fra Teknik og Miljøforvaltningen 
København, 2017. Gå ind på https://www.kk.dk/affald > Læs mere om ordnin-
gen i Spørgsmål og svar om bioaffald

Københavns Kommunes Affalds ABC, hvor man indtaster sit affald 
og får besked om hvordan det sorteres, 2017 
http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC

http://www.biovaekst.dk/fileadmin/user_upload/file_pdf/fra_Bord_til_Jord_web.pdf
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DEL 7 
Bilag 
Supplerende uddelingsark

• 8 gruppeopgaver til bioaffaldsguiden

• Forside til bioaffaldsguide

• Skabelon til gruppeopgaverne til sorteringsguiden

• Stor plakat til print i A3 med bioaffaldsspand
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Opgave A
HVORDAN KAN BIOAFFALD 
SE UD?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn eller tag billeder af 20 
forskellige typer bioaffald.

• UNDERSØGELSE: 
I kan evt se tilbage på eller 
lave aktiviteten ’Hvilket affald 
er bio affald?’ i elevbogen

Opgave C
HVAD ER IKKE BIOAFFALD?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn og/eller skriv om 3 stykker 
affald, man kunne tro var 
bioaffald, men ikke er det.

• UNDERSØGELSE: 
I kan evt lave aktiviteten 
’Eksempler på bioaffald’ i 
elevbogen.

Opgave B
NÅR MAN HAR SPIST FROKOST, 
HVOR SKAL MADRESTER OG 
EMBALLAGE SÅ SMIDES UD?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn billeder af jer selv og 
madpakken og lav en billedserie, 
som viser hvilken skraldespand 
bioaffaldet skal i.

• UNDERSØGELSE: 
I kan evt kigge på EAT-plakaten 
om bioaffald og på kommunens 
sorteringsliste, hvis I er i tvivl.

Opgave D
HVAD SKER DER MED BIO-
AFFALDET, EFTER DET ER KOM-
MET I BIOAFFALDSSPANDEN?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Beskriv og tegn bioaffaldets tur 
fra bioaffaldsspanden og igen-
nem biogasanlægget.

• UNDERSØGELSE: 
I kan evt se tilbage på siden 
’Bioaffald bliver til biogas’ 
i elevbogen eller spørge jeres 
lærer om bioaffaldsfakta.
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HVORFOR ER DET VIGTIGT 
AT SORTERE BIOAFFALD FRA 
ANDET AFFALD?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Find to-tre gode grunde – skriv 
med ord eller tegn jeres to-tre 
grunde.

• UNDERSØGELSE: 
I kan evt se filmen ’Madaffald 
– kend dit skrald’ på hjemmesi-
den: https://www.affald.dk/da/ 
film/madaffald-kend-dit-skrald. 
html

Opgave E

Opgave G
HVORDAN BLIVER BIOAFFALD 
TIL KOMPOST?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Lav en lille tegneserie, som 
viser, hvordan et stykke 
bioaffald bliver til kompost.

• UNDERSØGELSE: 
Se evt. tilbage på aktiviteten 
”Nedbrydning af madpakkere-
ster”. (Aktivitet #8 i lærervej-
ledningen).

Opgave F
HVORDAN SER 
BIOAFFALDSKREDSLØBET 
UD I NATUREN?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Tegn et eksempel på en agurks 
eller en gulerods kredsløb.

• UNDERSØGELSE: 
I kan evt. se tilbage på eller lave 
aktiviteten ’Saml et bioaffalds-
kredsløb’ i elevbogen. 
(Aktivitet #7 i lærervejlednin-
gen).

Opgave H
HVAD KAN MAN GENANVENDE 
BIOAFFALD TIL?

• PRODUKT TIL 
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Find to eksempler på genanven-
delse af bioaffald. Beskriv og 
tegn de to eksempler

• UNDERSØGELSE: 
I kan evt. se filmen ’Madaffald 
– kend dit affald’ på hjemme-
siden www.affald.dk eller spørge 
jeres lærer om bioaffaldsfakta.
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